Nieuws uit Midden-Brabant
Herlocatie slipschool is noodzaak
voor Hellebos in Kampenhout
In het Hellebos, een biologisch waardevol oud bos deels
op grondgebied van de gemeente Kampenhout en deels
op grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel, werd
in de jaren 70 een vrij centraal gelegen gebied (van
ongeveer 12 ha) ingekleurd als militair domein.
Dat domein wordt sinds 1996 gebruikt als slipschool
door de federale politie, hoewel Natuurpunt daar sinds
de vergunningsaanvraag grondige bezwaren over heeft
geuit. De slipcursussen hebben een aanzienlijke impact
op het natuurgebied en de omwonenden. Dat gaat
onder meer over lichthinder, lawaaihinder, uitstoot
en sterke vermoedens van impact op het grond- en
oppervlaktewater.
Ondertussen is gebleken dat de slipschool al meer dan
twee jaar niet meer over een geldige milieuvergunning
beschikt en dat er recent een heel aantal (zogezegd
zieke en gevaarlijke) bomen werden gekapt hoewel de
kapvergunning al vervallen was.
Wij vinden het schrijnend dat een overheidsinstantie
zich niet aan de regels houdt en tegelijk investeert
in een volstrekt onduurzaam en voor de natuur
nefast project op die locatie. De site is gelegen in een
biologisch waardevol loofbos dat reeds voorkomt op
de Ferrariskaart en dat deel uitmaakt van Europees
Habitatrichtlijngebied.
Natuurpunt Oost-Brabant zal druk blijven zetten om de
milieuovertredingen vast te stellen. Wij hopen dat de
hogere overheden ook zullen inzien dat er genoeg asfalt
ligt op plaatsen die beter geschikt zijn om rijcursussen te
organiseren en dat er zo mogelijkheden ontstaan om het
domein terug om te vormen naar natuurgebied.

Van boven naar onder:
Ferrariskaart, 1771-1778,
Luchtfoto,
Gewestplan.
Bron Geopunt Vlaanderen

Wandelingen in Herent
Natuurwandeling in het Kastanjebos
Zondag 9 september 2018

Natuurwandeling onder leiding van natuurgids Raf Ghijsen in
het Kastanjebos met speciale aandacht voor de look a likes
van krokussen… Onze
herfsttijlozen!
Afspraak: 14u30 aan de poort
waterwinning, Lipselaan te
Winksele.
Wij zijn rond 17u00 terug.
Info:
Raf Ghijsen, 0486 09 85 00
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Herfstwandeling in en rond het grote Eikenbos
en Grevenbos
Zondag 7 oktober 2018

Onder leiding van natuurgids Chris Leflere maken we kennis met de
kleurenpracht van dit bos in herfsttooi.
Het Eikenbos maakt deel uit van het oude bosgebied Bertembos en
is in de loop van de geschiedenis nauwelijks veranderd.
Afspraak: 14u30 ter hoogte
van de Firma De Coninck, hoek
Roetaardstraat en Kroonstraat
te Veltem-Beisem.
Wij zijn rond 17u00 terug.
Info:
Chris Leflere, 0476 49 10 58

